
 
 

                                                                                                                                       

COMUNICAT DE PRESA 

 

 

Miercuri, 23 septembrie 2015, ora 13:00 - S.C. O 9 ATITUDINE S.R.L anunta 

Evenimentul de lansare al structurii de economie sociala cu personalitate juridica 

infiintata de A.N.P.C.P.P.S.Romania -InfoCons  in cadrul  proiectului “S.E.S. - Să Evoluăm 

Sustenabil” POSDRU/168/6.1/S/145501.  

 

S.C. O 9 Atitudine S.R.L. cu sediul in Cristian, judetul Brasov, prin activitatea pe care o 

desfasoara,  implementeaza la nivel national primul „Program de sprijinire a persoanelor 

cu deficiente de vedere” pentru ca acestia să poata fi integrati la nivel de comunitate.  

Membrii echipei O 9 Atitudine s-au format in ultimele sase luni si avem deja o 

experienta practica in urma careia am reusit sa fim prezenti, prin accesibilizarea cu 

semnalistica Braille, in peste 400 de locatii din tara, atat institutii de stat, cat si private.  Am 

lansat site-ul oficial de semnalistica Braille, www.accesliber.ro, unde, fiecare persoana sau 

institutie poate gasi informatii despre posibilitatea de a accesibiliza propriile spatii sau detalii 

despre colegii nostri cu dizabilitati carora viata le-a dat o sansa de a-si dovedi abilitatile in 

munca si de a-si vedea propriul vis devenit realitate. 

 Misiunea  pe care ne-am asumat-o impreuna in sprijinul altor persoane cu dizabilitati 

este aceea de a aduce putina lumina in viata celor nevazatori, de a elimina spatiul ce ne separa  

si de a inlatura barierele si restrictiile de orice natura pentru evitarea discriminarii  si accesul 

acestora la mediul fizic, informational si comunicational. 

Dar nu putem face singuri aceste lucruri si nici sa le lasam in voia sortii nu dorim! Vrem 

sa ne facem auziti si sa  atragem si alte voci calauzite de aceesi dorinta, vrem sa schimbam 

mentalitati si sa deschidem inimi pentru ceea ce conteaza cu adevarat. Sunt atatea lucruri de 

vazut si admirat, dar prea putini ochi cu care sa le vedem! 

  Noi am facut primul pas pentru a elimina handicapul generat in viata persoanelor cu 

deficiente de vedere. Voi? 

 

Proiectul "S.E.S. - Să Evoluăm Sustenabil" este desfășurat în parteneriat cu Asociația C4C 

- Communication for Community, Confederația Națională a Persoanelor cu Dizabilități din 

Grecia, Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și 

Strategiilor din România –InfoCons, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Institutul Român 

pentru Dezvoltare Sustenabilă și Asociația 4CAREER. 

Persoana de contact: Mirela Tache, Manager 

Instituția: S.C. O 9 ATITUDINE S.R.L. 

Telefon/ email: 0770 812 092; mirela.tache@o9atitudine.ro 
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